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A*
Yhdyskaytavatukisolmun valinnan ohjaaminen

Keksinnon tausta

Keksinto liittyy pakettivalitteisen verkon yhdyskaytavatukisolmun

valinnan ohjaamiseen, ja erityisesti matkaviestinverkon pakettivalitteisen yh-

5 dyskaytavatukisolmun valinnan ohjaamiseen.

Matkaviestinverkot tarjoavat kayttajalle liikkuvaa datansiirtoa varten

tehokkaan liittymaverkon, joka antaa paasyn varsinaisiin dataverkkoihin. Erityi-

sen hyvin liikkuvaa datansiirtoa tukevat digitaaliset matkaviestinjarjestelmat,

kuten yleiseurooppalainen matkaviestinjarjestelma GSM (Global System for

10 Mobile Communication). Datalla tarkoitetaan tassa hakemuksessa mita tahan-

sa digitaalisessa tietoliikennejarjestelmassa valitettavaa informaatiota. Tallai-

nen informaatio voi kasittaa digitaaliseen muotoon koodattua aanta ja/tai ku-

vaa, tietokoneiden valista dataliikennetta, telefaksidataa, lyhyita ohjelmakoodin

kappaleita jne.

15 Yleinen pakettiradiopalvelu GPRS (General Packet Radio Service)

on uusi palvelu GSM-jarjestelmaan ja se on eras GSM vaiheen 2+ standar-

dointityon aiheita ETSIssa (European Telecommunication Standard Institute).

GPRS-palvelun avulla aikaansaadaan pakettidatasiirto liikkuvien datapaate-

laitteistojen ja ulkoisten dataverkkojen valille GSM-verkon toimiessa liittyma-

20 verkkona (access network). Eras GPRS-palvelulle asetetuista vaatimuksista

on, etta sen tulee toimia yhdessa erityyppisten ulkoisten dataverkkojen kans-

sa, kuten Internet tai X.25 verkot. Toisin sanoen GPRS-palvelun ja GSM-
verkon tulisi kyeta palvelemaan kaikkia kayttajia, riippumatta siita, minka tyyp-

pisiin dataverkkoihin he haluavat GPRS-palvelun kautta liittya. Tama tarkoittaa

25 sita, etta GPRS-palvelun taytyy tukea ja kasitella erilaisia verkko-

osoitteistuksia ja datapakettimuotoja. Tama datapakettien kasittely kasittaa

myos niiden reitityksen pakettiradioverkossa. Lisaksi kayttajien tulisi kyeta

vaeltamaan (roaming) GPRS-kotiverkosta vieraaseen GPRS-verkkoon, jonka

operaattorin runkoverkko saattaa tukea erilaista protokollaa (esim. CLNP) kuin

30 kotiverkko (esim. X.25). GPRS-palvelun loogista verkkoarkkitehtuuria on ha-

vainnollistettu kuviossa 1.

Kuviossa 1 on esitetty GPRS-palvelun verkkoarkkitehtuuri karkealla

tasolla, koska verkon yksityiskohtaisemmalla rakenteella ei ole keksinnon kan-

nalta olennaista merkitysta. GPRS-palvelu kasittaa radiopaasyn tarjoavan lii-

35 tyntaverkon, joka kuvion 1 esimerkissa on GSM-jarjestelman tukiasema-

alijarjestelma BSS (Base Station Subsystem), seka GRPS-palvelun tukisolmut
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pakettiva I itteista datan siirtamiseksi pakettivalitteisesti pakettidataverkon PDN
ja matkaviestimen MS valilla. Tukisolmuja ovat palveleva GPRS-tukisolmu

SGSN (Serving GPRS Support Node) ja GPRS-yhdyskaytavatukisolmu GGSN
(Gateway GPRS Support Node). Nama erilaiset tukisolmut SGSN ja GGSN on

5 kytketty toisiinsa runkoverkolla (backbone). On huomattavaa, etta on myos
mahdollista yhdistamaa SGSN- ja GGSN-toiminnallisuudet fyysisesti samaan
verkkosolmuun. Loogisesti solmut kuitenkin ovat eri solmuja.

Palveleva GPRS-tukisolmu SGSN on solmu, joka palvelee matka-

viestinta MS. Kukin tukisolmu SGSN hallitsee pakettidatapalvelua yhden tai

10 useamman solun alueella solukkotyyppisessa pakettiradioverkossa. Tata var-

ten kukin tukisolmu SGSN on kytketty tyypillisesti tukiasema-alijarjestelmaan

BSS. Solussa oleva matkaviestin MS kommunikoi radiorajapinnan yli tu-

kiaseman kanssa ja edelleen tukiasema-alijarjestelman lapi sen tukisolmun

SGSN kanssa, jonka palvelualueeseen solu kuuluu.

15 GPRS-yhdyskaytavatukisolmu GGSN yhdistaa operaattorin GPRS-
palvelun muihin dataverkkoihin PDN, sellaisiin kuten IP-verkko (Internet, Intra-

net) tai X.25-verkko. GGSN sisaltaa GPRS-tilaajien reititysinformaation, ts.

SGSN-osoitteet, ja PDP-konteksteihin liittyvat ulkoisen verkon osoitteet.

GGSN toimii reitittimena ulkoisen osoitteen ja sisaisen reititystiedon (esim

20 SGSN) valilla. GGSN voi myos valittaa paketteja matkaviestimelta matkavies-

timelle verkon sisalla.

GPRS-palvelun tilaajalla on kaytossaan yksi tai useampi ulkoinen

PDP-osoite. PDP-osoitetta kaytetaan tunnistamaan kayttajan tietty konteksti

ulkoisesta verkosta kasin. GPRS-palveluun kirjoittautunut (attached) matka-

25 viestin voi vastaanottaa ja/tai lahettaa datapaketteja tietyn PDP osoitteen

kanssa, kunhan vastaava PDP-konteksti (Packet Data Protocoll context) on

aktivoitu matkaviestimessa, palvelevassa tukisolmussa ja yhdyskaytavatuki-

solmussa. PDP-kontekstin aktivointi muodostaa tunnelin matkaviestinta pal-

velevan tukisolmun SGSN ja yhdyskaytavatukisolrnun GGSN valille. Tunneli

30 muodostetaan SGSN:n ja GGSN:n valista tunnelointiprotokollaa GTP (GPRS
Tunneling Protocol) kayttaen. Tekniikan tason mukainen tunnelointiprotokolla

esitetaan ETSI:n spesifikaatiossa GSM 09.60 version 6.2.0 (Digital cellular te-

lecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS);

GPRS Tunneling Protocol (GTP) across the Gn and Gp Interface). Tunneli

35 muodostetaan siten, etta SGSN lahettaa PDP-kontekstin luontipyynnon

GGSNrlle, joka joko hylkaa tai hyvaksyy sen. Jos GGSN hyvaksyy luontipyyn-
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non, tunneli muodostetaan. Jos GGSN hylkaa luontipyynnon, SGSN joko la-

hettaa luontipyynnon seuraavalle GGSN:lle (jos silla on tieto sellaisesta) tai

sitten lahettaa matkaviestimelle tiedon, ettei kontekstin aktivointi onnistu. Pal-

velevan tukisolmun SGSN seuraava GGSN-valinta perustuu staattisiin listoi-

5 hin. joita yllapidetaan esimerkiksi GPRS-palvelun sisaisessa nimipalvelimessa.

Kun tunneli on muodostettu, yhdyskaytavatukisolmu GGSN voi vain joko hy-

lata tai hyvaksya mahdolliset palvelevan tukisolmun paivityspyynnot tai pyytaa

palvelevaa tukisolmua poistamaan tunnelin.

Ongelmana ylla kuvatussa jarjestelyssa on, etta yhdyskaytavatuki-

10 solmu GGSN ei voi mitenkaan missaan vaiheessa indikoida palvelevalle tuki-

solmulle toista yhdyskaytavatukisolmua, joka olisi sopivampi kuin se itse toi-

mimaan yhdyskaytavatukisolmuna.

Keksinnon lyhyt selostus

Keksinnon tavoitteena on siten kehittaa menetelma ja menetelman

15 toteuttava laitteisto siten, etta ylla mainitut ongelmat saadaan ratkaistua. Kek-

sinnon tavoitteet saavutetaan menetelmalla, tietoliikennejarjestelmalla ja pa-

kettiverkon tukisolmuilla, joille on tunnusomaista se, mita sanotaan itsenaisis-

sa patenttivaatimuksissa. Keksinnon edulliset suoritusmuodot ovat epaitse-

naisten patenttivaatimusten kohteena.

20 Keksinto perustuu siihen, etta yhdyskaytavatukisolmu ehdottaa pal-

velevalle tukisolmulle toista, sopivampaa yhdyskaytavatukisolmua, jonka

kanssa tunneli tulisi muodostaa. Yhdyskaytavatukisolmu voi tehda ehdotuksen

joko hylatessaan tunnelin muodostuspyynnon tai kun olosuhteet muuttuvat

niin, etta olemassa oleva tunneli kannattaa purkaa.

25 Keksinnon mukaisen menetelman, jarjestelman ja tukisolmujen etu-

na on, etta operaattori pystyy dynaamisesti jakamaan yhdyskaytavatukisol-

mujen valista kuormitusta verkossa ja siirtamaan SGSN:n ja yhdyskaytavatu-

kisolmun valisen tunnelin toiseen yhdyskaytavatukisolmuun toimintaolosuhtei-

den, esimerkiksi palvelevien tukisolmujen valisen vaihdon (handover), yhtey-

30 dessa.

Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa palvelevalle tuki-

solmulle lahetetyt, sopivamman yhdyskaytavatukisolmun ilmaisevat sanomat

ovat PDP-kontekstin luontipyynnon vastaussanomia. Taman suoritusmuodon

etuna on lisaksi se, etta se on erittain yksinkertainen toteuttaa: yksi paramet-

35 ri/attribuutti lisataan olemassa olevaan sanomaan. Tama mahdollistaa ominai-

suuden kayttoonoton verkossa vahitellen, jolloin verkossa voidaan kayttaa se-



ka vanhoja palvelevia tukisolmuja, joissa ei ole keksinnollista toiminnallisuutta,

etta uusia keksinnon mukaisen toiminnallisuuden sisaltavia palvelevia tukisol-

muja samanaikaisesti verkon toiminnan hairiintymatta.

Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa
,
jossa halutaan

muuttaa jo olemassa olevan tunnelin paata yhdyskaytavatukisolmusta toiseen,

puretaan tunneli yhdyskaytavatukisolmussa ainoastaan vasteena positiiviselle

kuittaukselle. Taman suoritusmuodon etuna on lisaksi se, etta paketteja ei ha-

via sen takia, etta tunnelia toisen yhdyskaytavatukisolmun ja palvelevan tuki-

solmun valille ei ole viela ehditty muodostaa. Lisaksi talla tavoin voidaan var-

mistaa, etta ainakin tyydyttavan tasoinen pakettien valittaminen on mahdollis-

ta.

Kuvioiden lyhyt selostus

Keksintoa selostetaan nyt lahemmin edullisten suoritusmuotojen

yhteydessa, viitaten oheisiin piirroksiin, joista:

Kuvio 1 esittaa pakettiradioverkon loogisen verkkoarkkitehtuurin

oleellisia osia;

Kuvio 2 esittaa vuokaaviota keksinnon ensimmaisen edullisen suo-

ritusmuodon mukaisesta toiminnasta yhdyskaytavatukisolmussa;

Kuvio 3 esittaa vuokaaviota keksinnon ensimmaisen edullisen suo-

ritusmuodon mukaisesta toiminnasta palvelevassa tukisolmussa;

Kuvio 4 esittaa signalointikaavion keksinnon mukaisesta tunnelin

muodostamisesta;

Kuviot 5 ja 6 esittavat signalointikaavioita tunnelin toisen paan siir-

tamisesta yhdyskaytavatukisolmusta toiseen.

Keksinnon yksityiskohtainen selostus

Esilla olevaa keksintoa voidaan soveltaa minka tahansa pakettiva-

litteisen jarjestelman yhteydessa, jossa kaytetaan tunnelointitekniikkaa yhdys-

kaytavatukisolmun ja palvelevan tukisolmun valilla. Tallaisia ovat mm. ns. kol-

mannen sukupolven matkaviestinjarjestelmat Universal Mobile Telecommuni-

cations System (UMTS) ja IMT-2000 (International Mobile Telecom-

munications 2000) seka GSM-jarjestelmaa vastaavissa matkaviestinjarjestel-

missa, kuten DCS 1800 (Digital Cellular System for 188 MHz) ja PCS
(Personal Communication System) seka em. jarjestelmiin perustuvissa WLL-
jarjestelmissa. Keksintoa on kuitenkin selostettu kayttaen esimerkkijarjestel-

mana GSM-jarjestelman GPRS-palvelua keksintoa kuitenkaan tallaiseen tiet-
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tyyn jarjestelmaan rajaamatta. Matkaviestinjarjestelmien maaritykset kehittyvat

nopeasti. Tallainen kehitys voi vaatia keksintoon ylimaaraisia muutoksia. Sen

vuoksi kaikki sanat ja ilmaisut tulisi tulkita laajasti ja ne on tarkoitettu kuvaa-

maan eika rajoittamaan keksintoa.

5 Viitaten kuvioon 1 siina esitetyt aliverkko BSS, verkkoelementit

SGSN ja GGSN seka ulkoinen pakettidataverkko PDN on selitetty yksityis-

kohtaisemmin edella. GSM-jarjestelman rakenne ja toiminta ovat alan ammat-

timiehen hyvin tuntemia. GPRS-palvelun rakennetta on maaritelty esimerkiksi

ETSknspesifikaatiossa GSM 03.60 version 6.0.0 (Digital cellular telecommuni-

10 cations system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2). Kuviossa 1 esitetyssa esimerkissa on havainnollistettu

sita, etta SGSN voi olla yhteydessa pakettidataverkkoon PDN usean eri yh-

dyskaytavatukisolmun GGSN1, GGSN2, GGSN3 valityksella. Nama yhdys-

kaytavatukisolmut voivat sijaita myos eri matkaviestinverkoissa PLMN A ja

15 PLMN B. Yksi GGSN voi samoin olla yhteydessa useaan eri palvelevaan tuki-

solmuun SGSN, vaikka sita ei olekaan esitetty kuvassa.

Tunnetun tekniikan mukaisten toimintojen lisaksi keksinnon mukai-

sen jarjestelman tukisolmut SGSN ja GGSN on sovitettu suorittamaan kuvioi-

den 2 -6 yhteydessa selitetyt toiminnot. Ne kasittavat prosessoreita ja muistia,

20 joita voidaan hyodyntaa keksinnon mukaisissa toiminnoissa. Kaikki keksinnon

toteuttamiseen tarvittavat muutokset voidaan suorittaa lisattyina tai paivitettyi-

na ohjelmistorutiineina.

Naiden lisaksi jarjestelma voi kasittaa valineita suositeltavien yhdys-

kaytavatukisolmujen tallentamiseksi muistiin. Muistivalineet sijaitsevat edullisesti

25 keskitetyssa tietokannassa DB. Muistivalineet tai osa niista voidaan myos ha-

jauttaa verkkoon, esimerkiksi kukin yhdyskaytavatukisolmu GGSN voi sisaltaa

omat listansa. Viimeksi mainitussa tapauksessa yhdyskaytavatukisolmuissa

GGSN voidaan tarvita myos lisamuistia. Tietokannan tietoja voidaan paivittaa

esimerkiksi verkonhallinnan (ei esitetty kuvassa) valityksella. Suositeltavat yh-

30 dyskaytavatukisolmut voidaan tallentaa esimerkiksi siten, etta kullakin yhdys-

kaytavatukisolmulle GGSN on oma listansa, josta valitaan sopiva ominaisuuksi-

en ja kuormitustilanteen mukaan. Silla, miten listoja yllapidetaan tai millaisilla pe-

rusteilla valinta suoritetaan, ei ole merkitysta keksinnolle. Oleellista on, etta yh-

dyskaytavatukisolmu saa tarvittaessa tiedon siita, mika olisi sita parem-

35 pi/suositeltavampi yhdyskaytavatukisolmu. Tiedon se voi saada myos suoraan

operaattorilta, jolloin muistia ei valttamatta tarvita.
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Kuviossa 2 esitetaan vuokaavio yhdyskaytavatukisolmun GGSN kek-

sinnon ensimmaisen edullisen suoritusmuodon mukaisesta toiminnasta yhden
PDP-kontekstin osalta. Kohdassa 201 vastaanotetaan palvelevalta tukisolmulta

PDP-kontekstin luontipyynto (Create PDP Context Request tai Create AA PDP
5 Context Request). Kohdassa 202 tarkistetaan, tukeeko yhdyskaytavatukisolmu

haluttua palvelua, esimerkiksi IP-pohjaista yhteytta tai yhteytta johonkin tiettyyn

yritysverkkoon. Jos yhdyskaytavatukisolmu tukee haluttua palvelua, tarkistetaan

kohdassa 203, pystyyko yhdyskaytavatukisolmu tarjoamaan tarvittavan kapasi-

teetin, esimerkiksi halutun palvelun laadun. Jos yhdyskaytavatukisolmu pystyy

10 tarjoamaan tarvittavan kapasiteetin, tarkistetaan kohdassa 204 alittaako yhdys-

kaytavatukisolmun kuormitus operaattorin asettaman raja-arvon. Operaattori voi

asettaa kiintean raja-arvon tai vaihdella sita kuormitustilanteen mukaan. Esimer-

kiksi verkon ollessa erittain kuormitettu, raja-arvo voi olla 95 % maksimikuormi-

tuksesta, ja verkon kuormituksen ollessa vahaista, raja-arvo voi vaihtua 50 %
15 maksimikuormituksesta. Jos kuormitus on raja-arvoa pienempi, lahetetaan koh-

dassa 205 palvelevalle tukisolmulle hyvaksyva vastaus (Create PDP Context

Response (request accepted) tai Create AA PDP Context Response (request

accepted)). Sen jalkeen kohdassa 206 tarkistetaan, onko PDP-konteksti jo ole-

massa, Jos sita ei ole olemassa, luodaan se kohdassa 207. Jos PDP-konteksti

20 on olemassa, paivitetaan se kohdassa 208.

Kohdista 207 ja 208 siirrytaan kohtaan 209, jossa monitoroidaan yh-

dyskaytavatukisolmun tilannetta. Monitoroinnin yhteydessa tarkistetaan kohdas-

sa 210, onko tilanne ok. Tama selvitetaan esimerkiksi vertaamalla kuormitusta ja

raja-arvoa keskenaan. Raja-arvoa voidaan muuttaa vaikka tunneli olisi jo ole-

25 massa kuormituksen tasaamiseksi yhdyskaytavatukisolmujen kesken. Jos tilan-

ne on ok, jatketaan monitorointia. Jos tilanne ei ole ok, esimerkiksi kuormitusti-

lanne muuttuu ja operaattori haluaa tasata kuormitusta, haetaan suositeltavam-

man GGSN.n osoite kohdassa 211. Sen jalkeen lahetetaan kohdassa 212 pal-

velevalle tukisolmulle tieto siita, etta yhdyskaytavatukisolmua on vaihdettava.

30 Lahetettava tieto sisaltaa suositeltavan yhdyskaytavatukisolmun osoite. Kohta

212 tehdaan ensimmaisessa edullisessa suoritusmuodossa lahettamalla hyl-

kaava vastaus, joka sisaltaa tiedon siita yhdyskaytavatukisolmusta, jota yhdys-

kaytavatukisolmu suosittelee (Create PDP Context Response (cause, GGSN2)
tai Create AA PDP Context Response (cause, GGSN2)). Toisin sanoen ensim-

35 maisessa edullisessa suoritusmuodossa GGSN voi lahettaa saman sanoman
kuin vastatessaan PDP-kontekstin luontipyyntoon silloinkin, kun PDP-konteksti
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on aktivoitu ja tunneli olemassa. Muissa suoritusmuodoissa voidaan lahettaa

myos joku muu sanoma tunnelin paan siirtamiseksi. Vaihtoehtoisia sanomia

ovat esimerkiksi poista (Delete PDP Context Request (GGSN2)) ja aseta uu-

delleen (Reset PDP Context (GGSN2)). Hylkaavan vastauksen lahettamisen jal-

5 keen ensimmaisessa edullisessa suoritusmuodossa poistetaan PDP-konteksti

kohdassa 213.

Jos kohdassa 202 havaitaan, etta haluttua palvelua ei tueta, siirry-

taan kohtaan 214, jossa haetaan suositeltavamman GGSN:n osoite. Sen jal-

keen lahetetaan kohdassa 215 hylkaava vastaus, joka sisaltaa tiedon siita yh-

10 dyskaytavatukisolmusta, jota yhdyskaytavatukisolmu suosittelee (Create PDP

Context Response (cause, GGSN2) tai Create AA PDP Context Response

(cause, GGSN2)). Sen jalkeen tarkistetaan kohdassa 216, onko PDP-konteksti

jo olemassa, ja jos on, niin poistetaan se kohdassa 217. Joissakin muissa suo-

ritusmuodoissa olemassa olevaa PDP-kontekstia ei valttamatta poisteta koh-

15 dassa 217, vaan tapauksen ja kayttotarkoituksen perusteella PDP-konteksti joko

jatetaan ennalleen tai poistetaan. Tunneli kuitenkin poistetaan kaytosta. Samoin

voidaan toimia myos kohdassa 213.

Kohtaan 214 siirrytaan myos kohdasta 203, jos kapasiteettia ei ole

tarjolla tai kohdasta 204, jos kuormitus ei alita raja-arvoa.

20 Kuormitusta laskettaessa voidaan ottaa huomioon myos kyseiselle

kontekstille haluttu palvelun laatutaso eli QoS-taso. Talloin pyynnossa lahetetyt

halutut QoS-parametrien arvot tarkistetaan ja katsotaan, voidaanko haluttu pal-

velutaso saavuttaa/taata kohdassa 204. Jos haluttua palvelun laatutasoa ei

saavuteta tai pystyta takaamaan, voidaan indikoida GGSN, joka voisi paremmin

25 tukea haluttua palvelua.

Kohdissa 203, 204 ja 205 esitetaan eraita esimerkkeja ehdoista, joita

operaattori voi maaritella kuormituksen jakamiseksi tai erilaisia palveluita tukevia

yhdyskaytavatukisolmuja kayttaakseen. Esitetyt ehdot kontekstin muodostami-

sesta kieltaytymiselle voivat myos poiketa edella esitetysta. Ehdot voivat vaih-

30 della kuormitustilanteen mukaan tai olla kuormitustilanteesta riippumattomia.

Ehdot voidaan maaritella jokaiseen yhdyskaytavatukisolmuun erikseen tai ne

tai osa niista voidaan maaritella keskitetysti esimerkiksi tietokantaan, joka si-

saltaa suositeltavimpien listat. Ehto voi olla yhdyskaytavatukisolmukohtainen,

kuten tuettu palvelu, tai kaikille operaattorin yhdyskaytavatukisolmuille yhtei-

35 nen. Yhteinen ehto voi olla esimerkiksi sellainen, etta vierailevan matkaviesti-

men tunneli muodostetaan kotiverkkoon. Esimerkiksi kuvion 1 esittamassa ti-
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lanteessa, jos matkaviestin MS on verkon PLMN B tilaaja, on GGSN1:een ja

GGSN2:een (tai niita varten esimerkiksi tietopankkiin) voitu maaritella ehdoksi,

etta ohjataan PLMN B:n tilaajat GGSN3:een. Olennaista on, etta vahintaan

yksi ehto on maaritelty ja etta GGSN saa toisen GGSN:n osoitteen, jonka se

5 voi sisallyttaa hylkaavaan vastaukseen.

Keksinnon joissakin muissa edullisissa suoritusmuodoissa voidaan

tunnelin paan siirto toiseen yhdyskaytavatukisolmuun eli kohdat 209, 210,

211, 212 ja 213 jattaa pois.

Kuviossa 3 esitetaan vuokaavio palvelevan tukisolmun SGSN kek-

10 sinnon ensimmaisen edullisen suoritusmuodon mukaisesta toiminnasta yhden

PDP-kontekstin osalta. Kohdassa 301 vastaanotetaan palvelevalta tukisolmulta

PDP-kontekstin luontipyynnon hylkaava vastaus (Create PDP Context Respon-

se (cause) tai Create AA PDP Context Response (cause)). Kohdassa 302 tar-

kistetaan, onko vastaava PDP-konteksti aktiivinen. Jos se on, asetetaan se

15 odotustilaan (waiting for a response) kohdassa 303, jonka jalkeen siirrytaan

kohtaan 304. Kohtaan 304 siirrytaan suoraan kohdasta 302, jos PDP-konteksti

ei ole aktiviinen. Kohdassa 304 tarkistetaan, sisalsiko vastaus syyn lisaksi suo-

siteltavan yhdyskaytavatukisolmun GGSN osoitteen. Jos se sisalsi, tarkistetaan

kohdassa 305, loytyyko SGSN:n omalta GGSN-listalta sama GGSN-osoite. Jos

20 loytyy, merkitaan se omalle listalle kaytetyksi kohdassa 306, jonka jalkeen siir-

rytaan kohtaan 307. Kaytetyksi merkitsemisella varmistetaan, etta samalle

GGSN.IIe ei laheteta kahta luontipyyntoa. Jos oma lista ei sisalla GGSN:n osoi-

tetta, siirrytaan suoraan kohtaan 307, jossa lahetetaan PDP-kontekstin luonti-

pyynto hylkaavan vastauksen osoittamalle GGSN:lle. Kohdassa 308 vastaan-

25 otetaan GGSN:lta vastaus. Kohdassa 309 tarkistetaan, oliko vastaus hylkaava.

Jos se oli hylkaava, siirrytaan kohtaan 304 tarkistamaan, sisalsiko vastaus syyn

lisaksi GGSN:n osoitteen. Jos vastaus oli hyvaksyva (Create PDP Context

Response (request accepted) tai Create AA PDP Context Response (request

accepted)), aktivoidaan kohdassa 310 PDP-konteksti ja luodaan tunneli palvele-

30 van tukisolmun SGSN ja yhdyskaytavatukisolmun GGSn valille kohdassa 31 1

.

Jos kohdassa 304 havaitaan, etta hylkaava vastaus ei sisaltanyt

GGSN:n osoitetta, tarkistetaan kohdassa 312, onko palvelevan tukisolmun

omalla GGSN-listalla kayttamattomia GGSN-osoitteita. Jos on, valitaan kohdas-

sa 313 niista listalla ylimpana oleva, merkitaan se kaytetyksi kohdassa 314 ja

35 siirrytaan kohtaan 307 lahettamaan PDP-kontektistin luontipyyntoa. Tata reittia

kaytettaessa luontipyynto lahetetaan omalta listalta valitulle GGSN:lle. Jos koh-
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dassa 312 havaitaan, etta palvelevan tukisolmun omalla listalla ei ole kaytta-

mattomia GGSN-osoitteita, epaonnistutaan (kohta 315) eika paketteja pystyta

valittamaan.

Keksinnon joissakin muissa edullisissa suoritusmuodoissa ei suori-

5 teta ollenkaan kohtia 305, 306, 312,313 ja 314. Talloin vaihtoehtoisen yhdys-

kaytavatukisolmun loytyminen jaa taysin yhdyskaytavatukisolmujen varaan.

Edella kuvioissa 2 ja 3 esitetyt kohdat eivat ole absoluuttisessa ai-

kajarjestyksessa ja osa kohdista voidaan suorittaa samanaikaisesti tai esite-

tysta jarjestyksesta poiketen. Tallaisia ovat esimerkiksi kohdat 202, 203 ja 204

10 seka kohdat 314 ja 307. Kohtien valissa voidaan myos suorittaa muita toimin-

toja, esimerkiksi kuviossa 2 voidaan paivittaa PDP-kontekstin tietoja, esimer-

kiksi SGSN-osoitetta tai poistaa PDP-konteksti vasteena SGSN:n lahettamalle

poistokaskylle. On myos mahdollista odottaa kuvion 2 kohtien 212 ja 213 va-

lilla kuittausta palvelevalta tukisolmulta ja poistaa PDP-konteksti ainoastaan

15 vasteena kuittaukselle, joka osoittaa, etta toinen tunneli on saatu muodostet-

tua. Niissa keksinnon suoritusmuodoissa, joissa hylkaavaa vastausta kayte-

taan ainoastaan tunnelin muodostamisen yhteydessa, lahetetaan kohdassa

212 joku muu sanoma, esimerkiksi poista (delete) tai aseta uudelleen (reset).

Talloin jatetaan kuvion 3 esittamasta esimerkista suorittamatta ainakin kohdat

20 302 ja 303 silloin, kun vastaanotetaan hylkaava vastaus. Kun vastaanotetaan

joku muu sanoma, suoritetaan mainitut kohdat.

Kuvioissa 4, 5 ja 6 esitetaan esimerkkeja keksinnon mukaisista sig-

naloinneista eri suoritusmuodoissa. Signalointi perustuu ETSIn suositukseen

GSM 09.60 version 6.2.0, joka lisataan hakemukseen viittauksena.

25 Kuvio 4 esittaa PDP-kontekstin aktivointiin liittyvaa signalointia. Ku-

vion 4 esimerkissa matkaviestin MS lahettaa sanomassa 4-1 SGSN aktivoi

PDP konteksti -pyynnon (ActivatePDPContextRequest) palvelevalle tukisol-

mulle. Vastaanotettuaan sanoman palveleva tukisolmu SGSN ja matkaviestin

MS suorittavat varmistussignaloinnin sanomissa 4-2 (Security functions). Kun

30 varmistus on suoritettu, lahettaa palveleva tukisolmu SGSN yhdyskaytavatuki-

solmulle GGSN1 sanomassa 4-3 luo PDP-konteksti -pyynnon

(CreatePDPContextRequest). Sanomat 4-1, 4-2 ja 4-3 ovat tunnetun tekniikan

mukaisia. Vastaanotettuaan sanoman 4-3 yhdyskaytavatukisolmu GGSN1 tut-

kii kohdassa 4-4, tayttyvatko hyvaksynnan ehdot tai ehto. Tarvittaessa ehto tai

35 ehtoon liittyva raja-arvo kaydaan hakemassa tietokannasta. Tata ei kuitenkaan

ole kuviossa 4 esitetty. Esimerkkeja ehdoista on esitetty kuvion 2 yhteydessa.
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Kuvion 4 esimerkissa oletetaan, etta GGSN1 ei voi hyvaksya PDP-konteksti-

pyyntoa. Niinpa se pyytaa tietokannalta DB sopivamman GGSN:n osoitetta

sanomassa 4-5. Sanoma voi sisaltaa tiedon ehdosta, joka aiheutti hylkaami-

sen seka hylkaamisen syy. Sanoma voi sisaltaa myos kaikki sanomassa 4-3

5 valitetyt parametrit ja attribuutit. Tietokanta hakee sanoman 4-5 ilmaisemien

tietojen perusteella osoitteen GGSN2 ja palauttaa sen sanomassa 4-6. Sano-
mat 4-5 ja 4-6 eivat ole varsinaisia signalointisanomia. Sanomilla 4-5 ja 4-6 il-

maistaan tassa kohdassa suoritettava tietokantahaku. Vastaanotettuaan sa-

noman 4-6 yhdyskaytavatukisolmu GGSN1 lahettaa palvelevalle tukisolmulle

10 SGSN sanomassa 4-7 luo PDP-konteksti -vastineen

(CreatePDPContextResponse), jonka syy -parametrin (cause) arvo poikkeaa

"pyynto hyvaksytty" -arvosta. Lisaksi sanoma sisaltaa GGSN2:n osoitteen.

Palveleva tukisolmu SGSN erottaa sanomasta 4-7 siina olevan osoitteen

kohdassa 4-8 ja lahettaa yhdyskaytavatukisolmulle GGSN2 sanomassa 4-9

15 luo PDP-konteksti -pyynnon (CreatePDPContextRequest). Sanoma 4-9 on

tunnetun tekniikan mukainen. Vastaanotettuaan sanoman 4-9 yhdyskayta-

vatukisolmu GGSN2 tutkii kohdassa 4-10, tayttyvatko hyvaksynnan ehdot tai

ehto. Talla kertaa ehdot (tai ehto) tayttyvat ja yhdyskaytavatukisolmu GGSN2
lahettaa palvelevalle tukisolmulle SGSN sanomassa 4-11 luo PDP-konteksti -

20 vastineen (CreatePDPContextResponse), jonka syy -parametri on "pyynto hy-

vaksytty". Toisin sanoen sanoma 4-1 1 on hyvaksyva vastaus. Palveleva tuki-

solmu SGSN valittaa hyvaksynnan tunnetun tekniikan mukaisesti matkaviesti-

melle MS lahettamalla sanomassa 4-12 aktivoi PDP-konteksti hyvaksynnan

(ActivePDPContextAccept). Taman jalkeen PDP-konteksti on aktivoitu matka-

25 viestimesta, ja matkaviestin voi lahettaa ja vastaanottaa paketteja.

Kuviossa 4 esitetty PDP-kontekstin aktivointi voi tapahtua matka-

viestimen kirjoittautuessa (attach) GPRS-verkkoon. Vaihtoehtoisesti kayttaja

voi aktivoida sen halutessaan tai aktivointi voi tapahtua GPRS -verkolta vas-

taanotetun aktivointipyynnon seurauksena (GRPS network requested PDP
30 context activation).

Kuviossa 5 esitetaan signalointikaavio tilanteessa, jossa tunneli on

muodostettu SGSN:n ja GGSN2:n valille. PDP-kontekstit ovat toisin sanoen

aktivoituja. Kohdassa 5-1 tapahtuu yhdyskaytavatukisolmun toimintaolosuhtei-

den muutos. Esimerkiksi operaattori ajaa yhdyskaytavatukisolmun alas tai yh-

35 dyskaytavatukisolmun kuormitus kohoaa yli raja-an/on, kun raja-arvoa on esi-

merkiksi muutettu. Toimintaolosuhteen muutos voi olla myos palvelevalta tuki-
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solmulta vastaanotettu PDP-kontekstin paivittaminen esimerkiksi halutun pal-

velutason muuttuessa tai palvelevan tukisolmun vaihtuessa. Tunnelin toinen

paa halutaan siis siirtaa GGSN2:sta toiseen yhdyskaytavatukisolmuun. Sen

seurauksena yhdyskaytavatukisolmu lahettaa sanoman 5-2 palvelevalle tuki-

5 solmulle SGSN. Suoritusmuodosta riippuen sanoma voi olla luo PDP-konteksti

-vastine (CreatePDPContextResponse), jonka syy -parametrin (cause) arvo

poikkeaa "pyynto hyvaksytty" -arvosta, poista PDP-konteksti

(DeletePDPContext) tai aseta PDP-konteksti uudelleen (ResetPDPContext).

Olipa sanoma mika tahansa, se sisaltaa uuden, sopivamman yhdyskaytavatu-

10 kisolmun osoitteen GGSN3, joka joko saadaan operaattoriita tai haetaan tieto-

kannasta. Sanoman lahetettyaan GGSN2 poistaa PDP-kontekstin eli purkaa

tunnelin kohdassa 5-3. Sanoman 5-2 vastaanotettuaan palveleva tukisolmu

SGSN purkaa tunnelin GGSN2:een kohdassa 5-4, erottaa sanomasta 5-2 sii-

na olevan osoitteen ja lahettaa yhdyskaytavatukisolmulle GGSN3 sanomassa

15 5-5 luo PDP-konteksti -pyynnon (CreatePDPContextRequest). Vastaanotettu-

aan sanoman 5-5 yhdyskaytavatukisolmu GGSN3 tutkii kohdassa 5-6, taytty-

vatko hyvaksynnan ehdot tai ehto. Talla kertaa ehdot (tai ehto) tayttyvat ja yh-

dyskaytavatukisolmu GGSN3 lahettaa palvelevalle tukisolmulle SGSN sano-

massa 5-7 luo PDP-konteksti -vastineen (CreatePDPContextResponse), jonka

20 syy -parametri on "pyynto hyvaksytty". Sen jalkeen tunneli SGSN luo uuden

tunnelin ja jatkaa pakettien valittamista tata uutta tunnelia kayttaen. Matka-

viestimelle tata uutta tunnelia ei tarvitse ilmoittaa.

Jos kohdassa 5-6 ehdot eivat tayty, ehdottaa yhdyskaytavatukisol-

mu toista yhdyskaytavatukisolmua. Jos sopivaa yhdyskaytavatukisolmua ei

25 loydy, epaonnistutaan eika pakettien valittaminen enaa onnistu.

Kuviossa 6 esitetaan samoin signalointikaavio tilanteessa, jossa

tunneli on muodostettu SGSN:n ja GGSN2:n valille. PDP-kontekstit ovat toisin

sanoen aktivoituja. Kohdassa 6-1 tapahtuu toimintaolosuhteiden muutos. Esi-

merkiksi yhdyskaytavatukisolmun kuormitus kohoaa yli raja-arvon, kun raja-

30 arvoa on muutettu. Sen seurauksena yhdyskaytavatukisolmu lahettaa sano-

man 6-2 palvelevalle tukisolmulle SGSN. Sanoma on edullisesti aseta PDP-

konteksti uudelleen (ResetPDPContext). Sanoma 6-2 sisaltaa uuden, sopi-

vamman yhdyskaytavatukisolmun osoitteen GGSN3, joka joko saadaan ope-

raattoriita tai haetaan tietokannasta. Sanoman 6-2 vastaanotettuaan palveleva

35 tukisolmu erottaa kohdassa 6-3 sanomassa 6-2 olevan osoitteen ja lahettaa

yhdyskaytavatukisolmulle GGSN3 sanomassa 6-4 luo PDP-konteksti -pyynnon



(CreatePDPContextRequest). Vastaanotettuaan sanoman 6-4 yhdyskayta-

vatukisolmu GGSN3 tutkii kohdassa 6-5, tayttyvatko hyvaksynnan ehdot tai

ehto. Talla kertaa ehdot (tai ehto) tayttyvat ja yhdyskaytavatukisolmu GGSN3
lahettaa palvelevalle tukisolmulle SGSN sanomassa 6-6 luo PDP-konteksti -

5 vastineen (CreatePDPContextResponse), jonka syy -parametri on "pyynto hy-

vaksytty". Vastaanotettuaan hyvaksyvan vastineen sanomassa 6-6 SGSN
purkaa tunnelin GGSN2:een kohdassa 6-7 lahettamalla hyvaksyvan kuittaus-

sanoman (ResetPDPContextAck) GGSN2:lle. SGSN luo kohdassa 6-8 uuden

tunnelin GGSN3:n kanssa ja jatkaa pakettien valittamista tata uutta tunnelia

10 kayttaen. Matkaviestimelle tata uutta tunnelia ei tarvitse ilmoittaa. Kun GGSN2
vastaanottaa positiivisen kuittauksen, poistaa se kohdassa 6-9 PDP-
kontekstin.

GGSN3 hylkaavan vastineen (esimerkiksi kuvion 4 sanoma 4-7), jolloin SGSN
15 voi yrittaa muodostaa tunnelia GGSN3 ehdottaman yhdyskaytavatukisolmun

kanssa. Jos SGSN vastaanottaa hylkaavan vastineen ilman uutta yhdyskayta-

vatukisolmun osoitetta, lahettaa se GGSN2:lle negatiivisen kuittauksen eika

pura tunnelia sen kanssa. Talloin GGSN2 etsii jonkin toisen PDP-kontekstin,

jonka se yrittaa siirtaa toiselle yhdyskaytavatukisolmulle kuormituksen tasaa-

20 miseksi. Vaihtoehtoisesti vastaanotettuaan hylkaavan vastineen GGSN3:lta

SGSN voi aina lahettaa negatiivisen kuittauksen GGSN2:lle, joka voi etsia

myos uuden yhdyskaytavatukisolmun osoitteen lahetettavaksi SGSNrlle.

kuvioissa 4, 5 ja 6 esitettyja signalointeja. Yhdyskaytavatukisolmussa havaitun

25 toimintaolosuhteen muutoksesta riippuen valitaan joko signalointi 5 tai signa-

lointi 6 esimerkiksi operaattorin maarittelemien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet

voivat olla osa ehtoa. Esimerkiksi signalointi 5 valitaan silloin, kun operaattori

ajaa yhdyskaytavatukisolmun alas, kun taas PDP-kontekstin paivittamisen

yhteydessa valitaan signalointi 6. Tassa suoritusmuodossa sanomien 5-2 ja 6-

30 2 tulee poiketa toisistaan siten, etta palveleva tukisolmu tietaa, kummasta sig-

nalointitapauksesta on kysymys. Yksinkertaisimmillaan sanomat erotetaan toi-

sistaan kayttamalla eri nimisia sanomia.

vain yhta kuvioissa 4, 5 ja 6 esitetyista esimerkeista tai kayttaa kahta kuvioissa

35 esitettya esimerkkia.

Jos ehdot eivat tayty kohdassa 6-5, lahettaa yhdyskaytavatukisolmu

Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa kaytetaan kaikkia

Keksinnon edullisissa suoritusmuodoissa voidaan kayttaa myos
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Edella kuvioissa 4, 5 ja 6 esitetyt kohdat ja signalointisanomat eivat

ole absoluuttisessa aikajarjestyksessa ja osa kohdista voidaan suorittaa sa-

manaikaisesti tai esitetysta jarjestyksesta poiketen. Signalointisanomat ovat

vain viitteellisia ja voivat sisaltaS useitakin erillisia sanomia saman tiedon va-

5 littamiseksi. Sen lisaksi sanomat voivat sisaltSa muutakin tietoa. Sanomia voi-

daan myos yhdistella vapaasti tai jakaa useampaan osaan. Sanomien nimityk-

set voivat myos poiketa edella kuvatuista. Oleellista on, etta yhdyskaytavatuki-

solmu voi lahettaa ohjaustietoa palvelevalle tukisolmulle silloin, kun joku toinen

yhdyskaytavatukisolmu on sita itseaan sopivampi. Verkon rakenteesta riippu-

10 en tietojen valitykseen ja signalointiin voivat osallistua muutkin verkkoelemen-

tit, joihin eri toiminnallisuuksia on hajotettu.

Vaikka edella on kuvioiden 4, 5 ja 6 yhteydessa puhuttu vain tavalli-

sista PDP-konteksteista, voidaan samaa keksinnollista toiminnallisuutta kayt-

taa myos nimettomanS esiintyvan kayttajan (anonymous access) PDP-

15 kontekstien yhteydessa.

Alan ammattilaiselle on ilmeista, etta tekniikan kehittyessa keksin-

non perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Keksinto ja sen suoritus-

muodot eivat siten rajoitu ylla kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaih-

della patenttivaatimusten puitteissa.
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lit

Patenttivaatimukset

1. Menetelma kaytettavan yhdyskaytavatukisolmun valinnan ohjaa
miseksi tietoliikennejarjestelmassa, joka kasittaa ainakin tietoliikennejarjestel

man tilaajaa palvelevan tukisolmun, ensimmaisen ja toisen yhdyskaytavatuki
5 solmun,

t u n n e 1 1 u siita, etta menetelmassa:

maaritellaan ensimmaiselle yhdyskaytavatukisolmulle vahintaan yk-
si ehto, jonka tayttyessa toinen yhdyskaytavatukisolmu on sopivampi valitta-

maan paketteja,

10 havaitaan ehdon tayttyminen, ja

lahetetaan palvelevalle tukisolmulle ensimmainen sanoma, joka il-

maisee toisen yhdyskaytavatukisolmun.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

etta menetelmassa

15 vastaanotetaan ensimmaisessa yhdyskaytavatukisolmussa toinen
sanoma, joka ilmaisee, etta pakettien valittamiseksi tilaajan ja ulkoisen data-
verkon valilia muodostettava tunneli halutaan muodostaa palvelevan tukisol-

mun ja ensimmaisen yhdyskaytavatukisolmun valille,

tarkistetaan mainittu ehto ja

20 mikali mainittu ehto tayttyy, lahetetaan palvelevalle tukisolmulle en-
simmainen sanoma, tai

mikali mainittu ehto ei tayty, muodostetaan tunneli.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

etta, mikali tunneli muodostetaan palvelevan tukisolmun ja ensimmaisen yh-
25 dyskaytavatukisolmun valille, menetelmassa lisaksi

havaitaan ensimmaisessa yhdyskaytavatukisolmussa toimintaolo-
suhteiden muutos,

tarkistetaan mainittu ehto, ja

mikali mainittu ehto tayttyy, lahetetaan palvelevalle tukisolmulle

30 kolmas sanoma, joka ilmaisee mainitun toisen yhdyskaytavatukisolmun, ja pu-
retaan yhdyskaytavatukisolmussa tunneli.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

etta jarjestelma on GPRS-jarjestelma ja mainitut ensimmainen ja kolmas sa-
noma ovat PDP-kontekstin luontipyynnon vastaussanomia.
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5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

etta, mikali tunneli muodostetaan palvelevan tukisolmun ja ensimmaisen yh-

dyskaytavatukisolmun valille, menetelmassa lisaksi

havaitaan ensimmaisessa yhdyskaytavatukisolmussa toimintaolo-

5 suhteiden muutos,

tarkistetaan mainittu ehto, ja

mikali mainittu ehto tayttyy, suoritetaan seuraavat askeleet:

- lahetetaan palvelevalle tukisolmulle neljas sanoma, joka ilmaisee

mainitun toisen yhdyskaytavatukisolmun,

10 - odotetaan kuittausta mainitulle neljannelle sanomalle,

- vastaanotetaan kuittaus,

ja puretaan yhdyskaytavatukisolmussa tunneli vasteena positiivi-

selle kuittaukselle.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

15 etta jarjestelma on GPRS-jarjestelma ja mainitut ensimmainen ja neljas sano-

ma ovat PDP-kontekstin luontipyynnon vastaussanomia.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita,

etta menetelmassa

muodostetaan tunneli palvelevan tukisolmun ja ensimmaisen yh-

20 dyskaytavatukisolmun valille,

havaitaan ensimmaisessa yhdyskaytavatukisolmussa toimintaolo-

suhteiden muutos,

tarkistetaan mainittu ehto, ja

mikali mainittu ehto tayttyy, lahetetaan palvelevalle tukisolmulle en-

25 simmainen sanoma.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, tunnettu siita,

etta mikali havaitaan ehdon tayttyminen, puretaan tunneli yhdyskaytavatuki-

solmussa vasteena mainitun ensimmaisen sanoman lahettamiselle.

9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, tunnettu siita,

30 etta mikali havaitaan ehdon tayttyminen,

odotetaan kuittausta mainitulle ensimmaiselle sanomalle,

vastaanotetaan kuittaus, ja

vasteena positiiviselle kuittaukselle puretaan tunneli.

10. Pakettivalitteinen tietoliikennejarjestelma, joka kasittaa

35 tietoliikennejarjestelman tilaajaa palvelevan tukisolmun (SGSN),
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ensimmaisen ja toisen yhdyskaytavatukisolmun (GGSN1, GGSN2
GGSN3),

t u n n ett u siita, etta

ensimmainen yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on sovitettu vastee-
na ennalta mSaritellyn ehdon tayttymiselle IShettamaan palvelevalle tukisol-
mulle (SGSN) ensimmainen sanoma, joka ilmaisee toisen yhdyskaytavatuki-
solmun (GGSN2, GGSN3), joka on sopivampi valittamaan paketteja, ja

palveleva tukisolmu (SGSN) on sovitettu vasteena ensimmaisen
sanoman vastaanotolle aloittamaan pakettien valityksess§ kaytettavan tunne-
lin muodostaminen ilmaistun toisen yhdyskaytavatukisolmun (GGSN2,
GGSN3) kanssa.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikennejarjestelma,

t u n n e 1 1 u siita, etta

tietoliikennejarjestelma kasittaa tietokannan (DB), jossa yllapidetaSn
tietoa ensimmaiselle yhdyskaytavatukisolmulle (GGSN1) maaritellyista toisista

yhdyskaytavatukisolmuista (GGSN2, GGSN3), ja

ensimmainen yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on sovitettu hake-
maan ennalta maSritellyn ehdon tayttyessa tietokannasta (DB) sopivin toinen
yhdyskaytavatukisolmu (GGSN2).

12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen tietoliikennejarjestelma,

tu n nettu siita, etta ensimmainen yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on so-
vitettu tarkistamaan ainakin yksi mainittu ennalta maaritelty ehto vasteena
tunnelin muodostamista pyytavan sanoman vastaanottamiselle palvelevalta
tukisolmulta (SGSN).

13. Patenttivaatimuksen 10, 11 tai 12 mukainen tietoliikennejarjes-

telma, t u n n e 1 1 u siita, etta

tietoliikennejarjestelma kasittaa pakettien vaiittamisessa kaytettavan
tunnelin palvelevan tukisolmun (SGSN) ja ensimmaisen yhdyskaytavatukisol-
mun (GGSN1) vaiilia, ja

ensimmainen yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on sovitettu havait-

semaan toimintaolosuhteiden muutos ja tarkistamaan ainakin yksi mainittu en-
nalta maaritelty ehto vasteena muutoksen havaitsemiselle.

14. Pakettiverkon yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1, GGSN2,
GGSN3), joka on sovitettu olemaan yhteydessa pakettiverkon tilaajaa palvele-
vaan tukisolmuun (SGSN),

t u n n e 1 1 u siita, etta
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yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on sovitettu vasteena ennalta

maaritellyn ehdon tayttymiselle lahettamaan palvelevalle tukisolmulle (SGSN)

ensimmainen sanoma, joka ilmaisee toisen yhdyskaytavatukisolmun (GGSN2,

GGSN3), joka on sopivampi valittamaan paketteja.

5 15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen yhdyskaytavatukisolmu,

t u n n e 1 1 u siita, etta yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1) on sovitettu tarkista-

maan ainakin yksi mainittu ennalta maaritelty ehto vasteena tunnelin muo-

dostamista pyytavan sanoman vastaanottamiselle palvelevalta tukisolmulta

(SGSN).

10 16. Patenttivaatimuksen 14 tai 15 mukainen yhdyskaytavatukisol-

mu, tunnettu siita, etta

yhdyskaytavatukisolmun (GGSN1, GGSN2, GGSN3) ja palvelevan

tukisolmun (SGSN) valilla on pakettien valittamisessa kaytettava tunneli, ja

ensimmainen yhdyskaytavatukisolmu (GGSN1, GGSN2, GGSN3)

15 on sovitettu havaitsemaan toimintaolosuhteiden muutos ja tarkistamaan aina-

kin yksi mainittu ennalta maaritelty ehto vasteena muutoksen havaitsemiselle.

17. Pakettiverkon tilaajaa palveleva tukisolmu (SGSN), joka on so-

vitettu olemaan yhteydessa vahintaan kahteen eri pakettiverkon yhdyskayta-

vatukisolmuun (GGSN1, GGSN2, GGSN3),

20 tunnettu siita, etta

palveleva tukisolmu on sovitettu vasteena yhdyskaytavatukisolmulta

(GGSN1) vastaanotetussa sanomassa olevaan toisen yhdyskaytavatukisol-

mun osoitteeseen aloittamaan pakettien valityksessa kaytettavan tunnelin

muodostaminen mainitun toisen yhdyskaytavatukisolmun (GGSN2, GGSN3)

25 kanssa.

18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen palveleva tukisolmu, tun-

nettu siita, etta se on sovitettu purkamaan olemassa oleva tunneli yhdys-

kaytavatukisolmuun (GGSN1) vasteena tunnelin muodostamisen aloittamiselle

toisen yhdyskaytavatukisolmun (GGSN2, GGSN3) kanssa.

30 19. Patenttivaatimuksen 17 mukainen palveleva tukisolmu, tun-

nettu siita, etta se on sovitettu purkamaan olemassa oleva tunneli yhdys-

kaytavatukisolmuun (GGSN1) vasteena tunnelin muodostumisen onnistumi-

selle toiseen yhdyskaytavatukisolmuun (GGSN2, GGSN3).
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(57) Tiivistelma

Keksinto liittyy pakettivalitteisen verkon yhdyskaytavatuki-

solmun valinnan ohjaamiseen. Keksinnossa yhdyskayta-

vatukisolmulle maaritellaan vahintaan yksi ehto (202, 203,

204), jonka tayttyessa toinen yhdyskaytavatukisolmu on

sopivampi valittamaan paketteja. Kun ehdon tayttyminen

havaitaan, lahetetaan (215) palvelevalle tukisolmulle en-

simmainen sanoma, joka ilmaisee toisen yhdyskaytavatu-

kisolmun.

(Kuvio 2)
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